Tvirtinu:
Lietuvos šaški federacijos viceprezident
Romualda Šidlauskien
2017 m. Lietuvos Respublikos šaški

empionat

BENDRIEJI NUOSTATAI

I. Tikslas ir uždaviniai:
propaguoti šaški sport šalies gyventoj tarpe;
kelti šaškinink meistriškum ;
išaiškinti 2017 m. šalies empionus, Pasaulio ir Europos empionat dalyvius.
II. Vadovavimas
Varžybas organizuoja LŠF, o jas vykdo LŠF sudarytos teis kolegijos.
Dalyvi
pri mimu varžyb metu r pinasi arba suteikia informacij vietos sporto skyriai (arba
organizatoriai).
III. Dalyvavimo s lygos
Visuose LR empionatuose gali dalyvauti LŠF nariai, kurie iki 2017 m. vasario 1 d. sumok jo
kasmetin nario mokest ,taip pat asmenys(nepriklausantys klubams),kurie sumok jo dalyvio starto mokest
Kasmetin nario mokest (30 eur už visus savo kolektyvo narius) už 2017 m. galima sumok ti pavedimu:
Lietuvos šaški federacija, atsiskaitomoji s skaita: LT037300010002450804 AB bankas “Swedbank”,
arba grynais pinigais iki vasario 1 d.
Laiku nesumok jus kasmetinio LŠF nario mokes io, LŠF nariai neturi balsavimo teisi ,
nesiun iami tarptautines varžybas, ne traukiami LR rinktini s rašus.
Lietuvos Respublikos klub komandiniuose empionatuose vienu metu gali žaisti ne daugiau
dviej kit šali pilie .Paraiškose kit šali pilie
skai ius n ra ribojamas.
IV. Teis javimas
Teis skai varžybose nustato VK, o teis javimo išlaidos padengiamos po to, kai teis jai pilnai
atsiskait už varžyb pravedim (atsiunt internetu lentel ,pateikia pasi lymus d l atskyri vykdymo,
išsiunt lentel reiting skai iavimui ir surinko parašus išmok jimo žiniaraš iuose per 3 kalendorines
dienas nuo varžyb pabaigos).
V. Nugal toj nustatymas tašk lygyb s atveju
Keliems žaid jams dalinant pirm viet vis empionat finaluose pasibaigus pagrindin ms varžyboms,
empionui išaiškinti vykdomas papildomas turnyras su sutrumpinta laiko kontrole:

“100” šaški turnyruose:
Dalinant 2 žaid jams - 2 partijos po 15 min. + 3 sek., 2 partijos po 10 min. + 3 sek., 2 partijos „žaibas“
po 5 min + 3 sek., už kiekvien jim partijoje, (3 etapai, nugal toju tampa tas, kas pirmas laim s nors
vien etap , ma as iš karto baigiasi tuo momentu). Jei visi 3 etapai baigiasi lygiomis, vietos skirstomos
pagal koeficient .
Dalinant 3 ir daugiau žaid jams – ma as-turnyras 1 rato sistema su tokia pat maž jan ia laiko kontrole.
Neišsiaiškinus nugal tojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficient . (Jei burtai daromi kompiuterine
programa, tuomet pagal programos suskirstytas vietas).
„Greit “šaški empionate: dalinant 2 žaid jams - 3 partijos po 7 min. + 3 sek. už kiekvien jim
partijoje. Dalinant 3 ir daugiau žaid jams - ma as-turnyras 1 rato sistema su tokia pa ia kontrole.
Neišsiaiškinus nugal tojo, vietos nustatomos pagal koeficient . (Jei burtai daromi kompiuterine programa,
tuomet pagal programos suskirstytas vietas).
„Žaibo“ šaški empionate: dalinant 2 žaid jams - 3 partijos po 5 min. + 3 sek. Dalinant 3 ir daugiau
žaid
- ma as-turnyras 1 rato sistema su tokia pa ia kontrole. Neišsiaiškinus nugal tojo, toliau vietos
nustatomos pagal koeficient . (Jei burtai daromi kompiuterine programa, tuomet pagal programos
suskirstytas vietas).

“64” šaški turnyruose:
Dalinant 2 žaid jams - 2 mikroma ai po 10 min. + 3 sek, 2 mikroma ai po 5 min. + 3 sek. už kiekvien
jim partijoje, (2 etapai, nugal toju tampa tas, kas pirmas laim s nors vien etap , ma as iš karto baigiasi
tuo momentu). Jei abu etapai baigiasi lygiomis, vietos skirstomos pagal koeficient .
Dalinant 3 ir daugiau žaid jams – ma as-turnyras 1 rato sistema, su tokia pat maž jan ia laiko kontrole.
Neišsiaiškinus prizinink , toliau vietos nustatomos pagal koeficient .
„Greit “ šaški empionate: dalinant 2 žaid jams - 3 partijos po 5 min. + 3 sek. už kiekvien jim
partijoje. Dalinant 3 ir daugiau žaid
- ma as-turnyras 1 rato sistema su tokia pa ia kontrole.
Neišsiaiškinus nugal tojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficient . (Jei burtai daromi kompiuterine
programa, tuomet pagal programos suskirstytas vietas).
„Žaibo“ šaški empionate: dalinant 2 žaid jams - 3 partijos po 3 min. + 3 sek. už kiekvien jim
partijoje. Dalinant 3 ir daugiau žaid
- ma as-turnyras 1 rato sistema su tokia pa ia kontrole.
Neišsiaiškinus nugal tojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficient . (Jei burtai daromi kompiuterine
programa, tuomet pagal programos suskirstytas vietas).

Kitos vietos nustatomos sekan iai:
Varžybose vykdomose šveicariška sistema pagal:
a) „Median Bucholz“ koeficient sistem (varžov , su kuriais žaista, tašk suma, atmetant geriausi
ir blogiausi rezultat );
b) „Bucholz“ koeficient sistem (varžov , su kuriais žaista, pilna tašk suma);
c) Zonenborno-Bergerio koeficient sistem (Sumuojami dvigubi taškai varžov prieš kuriuos
laim ta ir pridedami taškai varžov ,su kuriais sužaista lygiom ).
Varžybose vykdomose rat sistema pagal:
a) Šmuljano koeficient sistem (varžov prieš kuriuos laim ta tašk suma at mus varžov prieš
kuriuos pralaim ta tašk suma);
b) tarpusavio susitikimo rezultat ;
c) didesn pergali skai ;
d) papildom ma arba turnyr su sutrumpinta laiko kontrol . (Ma o arba turnyro reglament nustato
teis
kolegija);

VI. Starto mokestis
Starto mokest galima sumok ti pavedimu iki turnyro pradžios arba grynais pinigais iki pirmo rato
pradžios.Starto mokes dydis:

.
.

suaugusi
varžybose 12 eur (iki 19 met ;virš 70 m.- 6 eurai).LŠF klub nariams taikoma
50 % nuolaida
suaugusi
“ greit ”,”žaibo”,jaunimo ir student empionatuose visiems 6 eurai; LŠF klub
nariams taikoma 50% nuolaida
jauni , jaunu , vaik empionatuose – 1,5 euro ;
moksleivi empionatuose - be našo.

VII. Varžyb finansavimas
Lietuvos šaški federacija padengia vis LR vyr ir moter šimtalangi , paprast
empionat bei
jaunimo, jauni , jaunu
ir vaik empionat apdovanojimo (medaliai, taur s, diplomai), teis javimo ir
nuomos išlaidas. Kit varžyb organizacin s išlaidos padengiamos iš starto mokes io. Vis varžyb
dalyvi kelion s, maitinimo, nakvyn s išlaidas ir starto mokest apmoka komandiruojan ios organizacijos.
75% starto mokes io fondo panaudojama prizams, kiti 25% - federacijos nuoži ra.
VIII. Apdovanojimai
Vis asmenini empionat nugal tojai ir prizininkai (jei dalyvauja ne mažiau trij dalyvi )
apdovanojami medaliais ir diplomais. Piniginius prizus (75% starto mokes io, išskyrus I lygos varžybas)
gauna 20% dalyvi , bet ne mažiau kaip 3.
Pirmosios lygos varžyb prizinis fondas - 25% starto mokes io.Lik s starto mokestis paskirstomas
sekan iai: 50 % papildo Aukš iausios lygos prizin fond ir 25 % - federacijos nuoži ra.
Komandini varžyb nugal tojai apdovanojami taure, medaliais ir diplomais, prizininkai - medaliais ir
diplomais. Piniginiai prizai skirstomi kaip ir asmeniniuose empionatuose.
IX. Nugal toj teis s
Lietuvos empionatai (suaugusi ,jaunimo,jauni ,jaunu ,vaik ) yra atrankiniai. Lietuvos
empionat nugal tojai iškovoja teis dalyvauti Europos ir Pasaulio empionatuose. Lietuvos rinktini
sud tis dalyvauti tarptautin se varžybose komplektuoja LŠF Vykdomasis Komitetas.
Aukš iausi
lygose.

lyg dalyviai už

I - V vietas gyja teis dalyvauti 2018 m. empionat Aukš iausiose

X. Paraiškos
Vardin s paraiškos pateikiamos 7 dienos prieš varžybas. Nepateikus vardin s paraiškos nustatyta tvarka
LŠF nariui gali b ti neleista dalyvauti varžybose. Paraiškos pateikiamos:
Šaški “64”, “100” varžyboms: tel.8-687-43468, El. paštas: ramunelesi@gmail.com

XI. Varžyb dalyviai, vykdymo vieta, laikas, reglamentas
LIETUVOS MOKSLEIVI VARŽYBOS
Varžyb nuostatai: www.lmnsc.lt
JAUNIMO, JAUNI , JAUNU

, VAIK

Lietuvos vaik (2007 m.g. ir jaunesni) paprast

EMPIONATAI
šaški

empionato finalas

Varžyb vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos vasario 18 d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis
Dalyviai:

Visi norintys

kolegija.

LR moksleiviai –vaikai

Lietuvos jauni (2001 m.g. ir jaunesni) paprast

šaški

empionato finalas

Varžyb vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos vasario 18-19 d. d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis kolegija.Pirmo jimo (balt
Dalyviai: Visi norintys LR moksleiviai- jauniai

Lietuvos jaunu

(2004 m. g. ir jaunesni) paprast

) burt

traukimas

šaški

empionato finalas

šaški

empionato finalas

Varžyb vieta: Vilnius,
Varžybos vykdomos kovo 11 d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis kolegija.
Dalyviai :Visi norintys LR moksleiviai jaunu iai

Lietuvos jaunimo (1991 m.g. ir jaunesni) paprast
Varžyb vieta: Vilnius
Varžybos vykdomos kovo 11-12 d.d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis kolegija. Pirmo jimo (balt
Vienas dalyvis iškovoja teis dalyvauti 2018 m. vyr finale
Dalyviai: Visi norintys LR jaunimas (iki 26 m.)

Lietuvos vaik (2007 m.g. ir jaunesni) šimtalangi

) burt traukimas.

šaški

empionato finalas

Lietuvos jauni (2001 m.g. ir jaunesni) šimtalangi šaški

empionato finalas

Varžyb vieta: Marijampol
Varžybos vykdomos kovo 25 d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis
Dalyviai:

Visi norintys

kolegija.

LR moksleiviai –vaikai

Varžyb vieta: Marijampol
Varžybos vykdomos kovo 25-26 d. d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis kolegija.
Dalyviai: Visi norintys LR moksleiviai- jauniai

Lietuvos jaunu

(2004 m. g. ir jaunesni) šimtalangi šaški

empionato finalas

Varžyb vieta: Vilnius
Varžybos vykdomos balandžio 22 d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis kolegija.
Dalyviai :Visi norintys LR moksleiviai jaunu iai

Lietuvos jaunimo (1991 m.g. ir jaunesni) šimtalangi šaški

empionato finalas

Varžyb vieta: Vilnius
Varžybos vykdomos balandžio 22 -23 d.d. Pradžia - 11 val.

Varžyb reglament nustato teis kolegija
Dalyviai: Visi norintys LR jaunimas ( iki 26 m.) Vienas dalyvis iškovoja teis dalyvauti 2018 m. vyr finale

Treniruo

stovykla LR jaunimo rinktin s nariams

Stovyklos vieta: Alanta
Stovykla vykdoma liepos 3- 7 d. Pradžia - 12 val.

Stovyklos reglament nustato VK
Dalyviai: LR jaunimo rinktin s nariai,pagal galimybes- kiti norintys sportininkai.

SUAUGUSI

VARŽYBOS

.

Lietuvos “greit

” šimtalangi šaški

empionatas/vyrai ir moterys/

Varžyb vieta Vilnius,sausio 21 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrol : 10 min. + 7 sek. už kiekvien jim partijoje. Varžyb reglament nustato teis
dalyvi skai iaus.

Lietuvos “žaibo” šimtalangi šaški

kolegija priklausomai nuo

empionatas/vyrai ir moterys/

Varžyb vieta Vilnius,sausio 22 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrol : 5 min. + 3 sek. už kiekvien jim partijoje. Varžyb reglament nustato teis
dalyvi skai iaus.

kolegija priklausomai nuo

Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ „64“ šaški komandin s pirmenyb s
Varžyb vieta Alytus, sausio 28 d. Pradžia 10 val. Pagal LSSD „Žalgiris“ nuostatus
.

Lietuvos „brazilišk “ šaški

empionatas /vyrai , moterys/

Varžyb vieta Piniava, Panev žio raj. ,vasario 4-5 d.d. Pradžia – 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partij mikroma ai, pilno pirmo jimo burt traukimas. Laiko kontrol : 30 min. + 10 sek. už
kiekvien jim partijoje.
Dalyviai: miest ir rajon paj giausieji šaškininkai.

Lietuvos vyr paprast

/šiuolaikini / šaški

empionatas. Aukš iausioji lyga

Varžyb vieta Vilnius, vasario 11-16 d.d. Pradžia - 12 val.
Rat sistema: 2 partij mikroma ai, pagal „šiuolaikini ” šaški debiutus - burt traukimas. Laiko kontrol : 45 min. + 30 sek.
už kiekvien jim partijoje /5 dalyviai patenka 2018 m. final /.
Dalyviai: 5-2016 m. empionato nugal tojai, 6-atrankini turnyr vykusi 2016 m. nugal tojai; 1- LŠF nuoži ra .Viso 12
dalyvi .

Lietuvos moter paprast

šaški

empionatas

Varžyb vieta -Kaunas, vasario 25-26 d.d. Pradžia - 11 val.
Rat sistema, 2 partij mikroma ai. Pilno pirmo jimo burt traukimas. Laiko kontrol : 30 min. + 10 sek. už kiekvien
partijoje. Dalyvi s raš nustato LŠF pagal pateiktas paraiškas

Lietuvos šimtalangi

jim

šaški klub komandinis empionatas

Varžyb vieta Vilnius, kovo 18-19 d.d. Pradžia- 11 val.
Pagal atskirus Nuostatus

Lietuvos moter šimtalangi šaški

empionatas

Varžyb vieta Vilnius, kovo 31 - balandžio 2 d.d. Pradžia – 11 val.
Rat sistema. Laiko kontrol : 1 h 20 min. + 60 sek. už kiekvien jim partijoje.
Dalyvi s raš nustato LŠF pagal pateiktas paraiškas..

Lietuvos vyr šimtalangi šaški

empionatas

Varžyb vieta Vilnius, balandžio 5- 9 d.d. Pradžia - 11 val.
Rat sistema. Laiko kontrol : 1h 20 min. + 60 sek. už kiekvien jim partijoje /5 dalyviai patenka 2018 m. final /.
Dalyviai: 5-2016 m. empionato nugal tojai, 4 atrankini turnyr vykusi 2016 m. nugal tojai, 1-LŠF nuoži raViso 10 dalyvi

Lietuvos paprast

/šiuolaikini / šaški klub komandinis empionatas

Varžyb vieta Alytus, geguž s 13-14 d.d. Pradžia -11 val.
Pagal atskirus Nuostatus.

Pirmoji lyga paprast

šaški - 1 ir 2 pusfinalis (atranka 2018 m.vyr final )

Varžyb vietos : Telšiai ir Alytus, rugpj io 12-13 d.d. Pradžia - 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partij mikroma ai. Pilno pirmo jimo burt traukimas. Laiko kontrol : 30 min. + 10 sek. už
kiekvien jim partijoje. I-2 vietas už
dalyviai kiekviename pusfinalyje patenka 2018 m.vyr final ..Atsisakius
patekusiems žaid jams dalyvauti finale,sprendim apie tolimesni viet skyrim priima VK ,atsižvelgdama pateiktas
išankstines paraiškas.
Dalyviai: miest ir rajon paj giausieji šaškininkai.

Lietuvos „ greit

“ paprast

šaški

empionatas /vyrai ir moterys/

Varžyb vieta Deltuva, rugpj io 19 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrol : 10 min. + 3 sek.už kiekvien jim partjoje
Varžyb reglament nustato teis kolegija.

LR šaški kompozicij sprendimas „64” ir „100”
Varžyb vieta Šiauliai, rugs jo23-24 d.d. Pradžia - 11 val.
Pagal atskirus LŠKMS Nuostatus

24 Juozo Kulikausko tarptautinis memorialas „64” ir „100”
Varžyb vieta Vilnius, spalio 20-22 d.d. Pradžia - 14 val.
Pagal atskirus Nuostatus : 2 dalyviai iš „100“ turnyro patenka 2018 m.vyr

Pirmoji lyga paprast

final „100“.

šaški -3 pusfinalis( atranka 2018 m. vyr

final )

Varžyb vieta Vilnius, lapkri io 11-12 d.d. Pradžia - 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partij mikroma ai. Pilno pirmo jimo burt traukimas. Laiko kontrol 30 min. + 10 sek. už
kiekvien jim partijoje. I-2 vietas už
dalyviai patenka 2018 m. vyr final ..Atsisakius patekusiems žaid jams dalyvauti
finale,sprendim apie tolimesni viet skyrim priima VK ,atsižvelgdama pateiktas išankstines paraiškas
Dalyviai: miest ir rajon paj giausieji šaškininkai.

Lietuvos Respublikos klub paprast

šaški

komandinis empionatas

Varžyb vieta Ba konys, lapkri io 17-19 d.d. Pradžia -14 val.
Pagal atskirus Nuostatus.

Lietuvos Respublikos paprast

šaški „žaibo“ empionatas/vyrai ir moterys/

Varžyb vieta Ba konys, lapkri io 18 d. Pradžia -17 val.
Šveicariška sistema: 8-9 turai (priklausomai nuo dalyvi skai iaus).Laiko kontrol :3 min.+ 3 sek.
Dalyviai: miest ir rajon paj giausieji šaškininkai.

Tarptautinis Kal dinis turnyras LŠF taurei –„100“ laim ti
Varžyb vieta : Vilnius, gruodžio 16-17 d.d. Pradžia- 11 val.
Šveicariška sistema: 8 ratai.Laiko kontrol : 40 min. + 10 sek. už kiekvien jim partijoje.
Dalyviai: miest ir rajon paj giausieji šaškininkai. Vienas dalyvis iškovoja teis dalyvauti 2018 m. vyr finale

VETERAN VARŽYBOS
Lietuvos veteran vyr (50 m. ir vyr.) ir moter (45 m. ir vyr.) šimtalangi šaški

empionatas

Varžyb vieta Alytus, kovo 3- 4 d.d. Pradžia - 11 val.
Varžyb reglament nustato teis kolegija.

Lietuvos veteran vyr (50 m. ir vyr.) ir moter (45 m. ir vyr.) paprast

šaški

empionatas

Varžyb vieta Piniava,Panev žio raj. Liepos 29-30 d.d. Pradžia - 11 val.
Varžyb reglament nustato teis kolegija.
PASTABA: Aukš iausios lygos dalyviai ir iškovoj teis dalyvauti aukš iausioje lygoje (2018 m.) dalyvauti I lygos
varžybose negali. Lietuvos empionat aukš iausi lyg pravedimo vietas nustato VK, vertinus potenciali
organizatori pasi lymus ir finalinink pageidavimus.Varžyb organizavimo klausimais,kurie n ra numatyti šiais
nuostatais,vadovautis oficialiomis IDF „64” (2012m.) ir FMJD „100”( 2011m.) taisykl mis

Nakvyn s rezervavimas, varžyb vieta ir papildoma informacija:
Vilniuje - Romualda Šidlauskien 8-687-43468, Edvard Bužinskij 8-643- 50366; Mantas Janavi ius 8-689-15311,
Šiauliuose –Sandra Laurutien - 8-687- 07275,
Marijampol je - Jonas Navickas 8-654-01638 ; Vitas Labutis- 8-612-15395
Piniavoje-Julius Zlataravi ius 8-673-26403
Alytuje - Jonas Rutkauskas 8-616- 31079
Ba konyse - Romualdas Urmilevi ius 8-686-36165
Telšiuose – Regina Steponavi ien 8-602-93212
Deltuvoje –Vidmantas Ziezis ,8-671 12755
Kaune- Genut Bukauskien -8 -650-84437,J rat Jakštonien -8-636-05104

